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ÖZET
Amaç: Kardiyovasküler hastal›klar (KVH) tüm dünyada önde gelen ölüm nedenleri aras›nda yer almaktad›r.
Patogenezde inflamasyonun etkinli¤inin anlafl›lmas› ile risk belirlenmesinde CRP’nin kullan›m› giderek
artmaktad›r. Bir inflamasyon belirteci olan CRP düzeyleri ile KVH riski ve yafl aras›ndaki iliflki çeflitli
çal›flmalarda gösterilmifltir. Bu çal›flmada amac›m›z inflamasyon belirteci olan CRP’nin glukoz ve yafl
ile iliflkisini araflt›rmakt›r.
Gereç ve Yöntem: 2005 y›l›nda laboratuvara baflvuran olgular›n CRP, glukoz de¤erleri ve yafllar› retrospektif
olarak incelenmifl, CRP ile glukoz düzeyleri ve yafllar› aras›nda korelasyon varl›¤› araflt›r›lm›flt›r.
Bulgular: 1071 kad›n, 1179 erkek toplam 2250 olgunun, CRP ile glukoz de¤erleri ve yafllar› s›ras› ile,
0.483±0.021 mg/dL (ortalama±SH), 106.8± 0.7 mg/dL ve 52.73±0.31 olarak saptand›. 2250 olgu birlikte
de¤erlendirildi¤inde, CRP-glukoz ve glukoz-yafl aras›nda orta derecede anlaml› pozitif iliflki saptand› (s›ras›
ile r= 0.128, p=0.000 ve r= 0.155, p=0.000). Olgular KVH geliflimi riski için s›n›r kabul edilen CRP
düzeylerine göre ikiye ayr›ld›¤›nda (Grup A: CRP<0.30 mg/dL, Grup B: CRP≥0.30 mg/dL), Grup B’de glukoz
ve yafl düzeyleri anlaml› yüksek bulundu (s›ras› ile p=0.000 ve p=0.000). Bu grupta sadece CRP ve glukoz
aras›nda istatistiksel olarak anlaml› iliflki saptand› (r=0.090, p=0.006). Grup A’da ise CRP-glukoz, CRP-yafl
ve glukoz-yafl aras›nda anlaml› pozitif iliflki saptand› (s›ras› ile r= 0.093, p=0.001 ve r= 0.159, p=0.000 ve
r= 0.246, p=0.000).
Sonuç: Bu retrospektif incelemede Grup A’da CRP ile glukoz düzeyleri ve yafl aras›nda, Grup B’de de
CRP ile glukoz düzeyleri aras›nda bulunan anlaml› pozitif iliflki, ilerleyen yafl›n minimal inflamatuvar
bir süreç olabilece¤ini düflündürmektedir.
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ABSTRACT
Objective: Cardiovascular diseases (CVD) are the leading causes of death worldwide. After understanding
the importance of inflammation in the pathogenesis, CRP usage has been increased for the
determination of cardiovascular risk. As an inflammation marker, the relationship between CRP levels
and CVD risk and age has already been shown. In this study our purpose is to investigate the
relationships between CRP, glucose and age.

Bu çal›flma, 19-22 Nisan 2007 tarihlerinde Antalya’da düzenlenmifl olan VII. Ulusal Klinik Biyokimya Kongresi’nde
poster olarak sunulmufltur.
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Materials and Methods: CRP, glucose levels an d ages were analysed retrospectively in subjects admitted
to the laboratory in 2005. Correlations were examined between CRP, glucose levels and ages.
Results: CRP, glucose levels and ages of 1071 females, 1179 males, overall 2250 cases were
0.483±0.021 mg/dL (mean±SEM), 106.8±0.7 mg/dL and 52.73±0.31 respectively. Weak positive
correlations were found between CRP and glucose; and glucose and age in whole group (r= 0.128,
p=0.000 and r= 0.155, p=0.000, respectively).
Cases were divided into two groups, according to their cardiovascular disease risk cut-off value
(Group A: CRP<0.300 mg/dL, Group B: CRP≥0.300 mg/dL). Glucose levels and ages were found to be
significantly higher in group B (p=0.000 ve p=0.000, respectively). In group B, significant positive
correlation was determined between CRP and glucose levels (r=0.090, p=0.006). In group A,
significant positive correlations were determined between CRP and glucose, CRP and age; and glucose
and age (r= 0.093, p=0.001 and r= 0.159, p=0.000 and r= 0.246, p=0.000, respectively).
Conclusion: In this retrospective study significant positive correlations were found between CRP,
glucose and age in Group A; and between CRP and glucose in Group B. These findings support that
ageing may be a minimal inflammatory process.
Key Words: Age, cardiovascular disease risk, CRP, glucose, inflammation

G‹R‹fi
Kardiyovasküler hastal›klar (KVH) tüm dünyada önde gelen ölüm nedenleri aras›nda yer
almaktad›r. KVH gelifliminde iyi bilinen risk
faktörlerinden yafl, erkek cinsiyet, vücut kitle
indeksi (BMI), hipertansiyon, sigara, kreatinin, ürik asid, hipertrigliseridemi ve insülin
direncinin, CRP ile pozitif; HDL-Kolesterol düzeyinin ise negatif iliflkili oldu¤u bildirilmifltir
(1). Güncel kan›tlar, aterosklerotik sürecin
tüm aflamalar›nda inflamasyonun etkin rol
oynad›¤›n› göstermektedir (2). KVH patogenezinde kronik inflamasyonunun etkin oldu¤unun anlafl›lmas› ile hastal›k riskinin belirlenmesinde, güçlü bir inflamasyon göstergesi
olan CRP’nin kullan›m› gündeme gelmifl (2,
3) ve artan CRP düzeylerinin, KVH geliflim
riski ile iliflkili oldu¤u birçok çal›flmada gösterilmifltir (1-4).
‹nflamasyon, klasik olarak "doku hasar›na yan›t"
fleklinde tan›mlanmakta ve hasar›n ard›ndan
geliflen inflamasyonun, bir sonuç olarak ortaya ç›kt›¤› ifade edilmektedir (5). Topluma
dayal› yap›lan birçok çal›flma, inflamatuvar
belirteçler ile bozulmufl karbonhidrat ve lipid
metabolizmas›; ve obesite ve ateroskleroz
aras›nda kuvvetli bir iliflki oldu¤unu göstermifltir (6,7).
Sa¤l›kl› olgularda, CRP ile yafl›n pozitif ilifl64

kili oldu¤u ve ayr›ca CRP düzeylerinin KVH
geliflim riski için belirlenen s›n›r›n alt›nda oldu¤u durumlarda da, di¤er KVH risk faktörleri ile iliflkili oldu¤u bildirilmifltir (1). Güncel
baz› çal›flmalarda, KVH’lar için yüksek risk tafl›yan metabolik sendrom (MS)’lu bireylerde,
duyarl› bir inflamasyon belirteci olan CRP’nin
artm›fl düzeylerinin, açl›k glukozu ile iliflkili
oldu¤u bildirilmifltir (3,8,9). Yine yak›n zamanda yap›lan çal›flmalarda, açl›k glukozunun,
CRP düzeyleriyle kuvvetli pozitif iliflkili oldu¤u ve bozulmufl glukoz tolerans› olan olgularda da CRP düzeylerinin belirgin yüksek
oldu¤u gösterilmifltir (4).
‹lginç bir bulgu olarak glukozun pro-inflamatuvar etkilerinin oldu¤u, reaktif oksijen türlerinin ve inflamatuvar parametrelerin sentezini fliddetlendirdi¤i in-vitro olarak gösterilmifltir (6). Polikistik over sendromlu (PCOS)
kad›nlarda yap›lan bir çal›flmada da, CRP
düzeylerinde normal menstrüel siklusu olan
kad›nlara göre saptanan yüksekli¤in, PCOS’lu
kad›nlarda ileride geliflebilecek KVH için artm›fl riski gösterebilece¤i belirtilmifltir (10).
Bu bilgilerin ›fl›¤› alt›nda amac›m›z; laboratuvar›m›za baflvuran olgularda, inflamasyon ve
KVH risk göstergesi oldu¤u bilinen CRP’nin
glukoz düzeyleri ve yafl ile olan iliflkisini
araflt›rmakt›r.
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GEREÇ VE YÖNTEM
01 Ocak 2005 - 31 Aral›k 2005 tarihleri aras›nda hs-CRP ve glukoz ölçümü için laboratuvara baflvuran tüm olgular tan›lar› temel
al›nmaks›z›n birlikte de¤erlendirilip, sonuçlar› retrospektif olarak incelendi ve olgular›n CRP düzeyleri, glukoz düzeyleri ve yafllar›,
istatistiksel yöntemlerle incelendi. Venöz
kan örnekleri 10-12 saatlik açl›k sonras›nda
vakumlu tüp sistemleri ile al›nd›. Kan örnekleri al›nd›ktan sonra, 2800 g’de 10 dakika
santrifüj edilerek, serumlar› bekletilmeden
ayr›ld›. Serum CRP düzeyleri, lateks partiküllerine ba¤lanm›fl anti-CRP antikorlar› ile örnekte bulunan CRP proteini antijeninin kompleks oluflturarak aglütine olmas› ve oluflan
bulan›kl›¤›n spektrofotometrik olarak ölçülmesi temeline dayanan immünotürbidimetri
yöntemi ile çal›flan bir kit ile (Roche Diagnostics) ve serum glukoz düzeyleri de glukoz
oksidaz yöntemi ile çal›flan bir kit ile (Roche
Diagnostics) otomatik analizörde (Roche Diagnostics, Modular System) ölçüldü. ‹statistik
analiz için SPSS istatistik analiz program› 11.0
sürümü (SPSS, Chicago, IL, USA) kullan›ld›.
BULGULAR
Çal›flmaya dahil edilen 1071 kad›n, 1179
erkek, toplam 2250 olgunun CRP ve glukoz
düzeyleri (mg/dL) ile yafllar› (y›l) s›ras›yla
0.483±0.021 (Ortalama±Standard Hata),
106.8±0.7 ve 52.73±0.31 olarak saptand›.
Tüm olgular birlikte de¤erlendirildi¤inde fiekil
1a ve 1b’de görüldü¤ü gibi CRP-glukoz ve
glukoz-yafl aras›nda zay›f derecede anlaml›
pozitif bir iliflki saptand› (s›ras›yla, r=0.128,
p=0.000 ve r=0.155, p=0.000, Pearson korelasyon testi).

fiekil 1a . Olgular›n CRP ve glukoz de¤erlerinin da¤›l›m›.

fiekil 1b . Olgular›n glukoz ve yafl de¤erlerinin da¤›l›m›.

Olgular, KVH riski yönünden s›n›r kabul edilen CRP düzeylerine (2) göre ikiye ayr›ld›¤›nda Grup A (CRP<0.300 mg/dL)’da CRP, glukoz düzeyleri ile yafllar› s›ras›yla 0.129±0.002,
102.7±0.7, 51.3±0.41, Grup B (CRP≥0.300
mg/dL)’de ise 0.975±0.449, 112.6±1.4,
54.7±0.47 olarak saptand› (Tablo 1). Grup
A ve B karfl›laflt›r›ld›¤›nda, Grup B’de glukoz
ve yafl düzeyleri, Grup A’ya göre istatistiksel
olarak anlaml› yüksek bulundu (Tablo 1)
(s›ras›yla p=0.000 ve p=0.000, t-test). Bir
baflka deyiflle Grup A’da yer alan olgular›n

Tablo 1. Olgular›n birlikte ve gruplara göre CRP, glukoz ve yafl ortalamalar›.
Tüm Olgular (n=2250)

Grup A (n=1310)
(CRP<0.30 mg/dL)

Grup B (n=940)
(CRP≥0.30 mg/dL)

CRP (mg/dL)

0.483±0.021

0.129±0.002

0.975±0.449

Glukoz (mg/dL)

106.8±0.7

102.7±0.7*

52.7±0.3

51.3±0.4*

Yafl (y›l)

112.6±1.4
54.7±0.5

* Grup A< Grup B, p=0,000
Cilt 5, Say› 2, A¤ustos 2007
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anlaml› bir fark saptanmad›¤› bildirilmektedir (12).

fiekil 2 . Grup A'daki olgular›n CRP ve yafl de¤erlerinin
da¤›l›m› .

glukoz düzeyleri ve yafllar›n›n Grup B’de yer
alanlara göre s›ras›yla t=6.352 ve t=5.463
düzeylerinde %95 olas›l›kla 6.9 ile 12.9 mg/dL
ve 2.2 ile 4.6 y›l düflük oldu¤u söylenebilir.
Ayr›ca Grup A ve B kendi içinde de¤erlendirildi¤inde Grup A’da, CRP-glukoz ve fiekil
2’de de gösterildi¤i gibi CRP-yafl ve ayr›ca
glukoz-yafl aras›nda zay›f derecede, anlaml›
pozitif bir iliflki saptand› (s›ras›yla, r=0.093,
p=0.001; r=0.159, p=0.000 ve r=0.246,
p=0.000, Pearson korelasyon testi). Grup B’de
ise sadece CRP ve glukoz düzeyleri aras›nda zay›f derecede anlaml› pozitif bir iliflki
saptand› (r=0.090, p=0.006).
TARTIfiMA
Bu retrospektif incelemede amaç, laboratuvara baflvuran olgularda, ön tan› ve/veya
tan›lar dikkate al›nmaks›z›n, inflamasyon ve
KVH risk göstergesi oldu¤u bilinen CRP’nin,
glukoz düzeyleri ve yafl ile olan iliflkisinin
araflt›r›lmas›yd›. Tüm grup birlikte de¤erlendirildi¤inde yafl artt›kça CRP ve glukoz düzeylerinde görülen art›fl, yafllanma sürecinde, de¤iflik antijenlere maruz kal›nmas› ile
ortaya ç›kan tekrarlayan kronik inflamasyonun CRP ve glukoz düzeylerindeki art›fla
neden oldu¤u görüflünü (11) desteklemektedir. Glukoz ile yafl aras›nda saptad›¤›m›z
anlaml› pozitif iliflki benzer yay›nlarda yafl›n
ilerlemesiyle geliflen insülin direnci ile aç›klanmakta, ancak gençlerde ölçülen insülin
düzeyleri ile ileri yafltaki olgular aras›nda
66

Olgular KVH geliflimi riski yönünden s›n›r
kabul edilen 0.300 mg/dL düzeyine göre
ikiye ayr›larak karfl›laflt›r›ld›¤›nda, grup B’de,
glukoz düzeyleri ve yafllar› istatistiksel olarak
anlaml› yüksek bulundu. Bu bulgu, inflamatuvar sürecin insülin duyarl›l›¤›n› etkiledi¤i
görüflü ile uyumlu olarak de¤erlendirildi (6).
CRP yüksekli¤i ile varl›¤› gösterilen inflamatuvar süreçte rol oynayan sitokinler ve di¤er
arac›lar, bafllang›çta organizman›n yarar›na
olan bir insülin direnci oluflmas›na yol açmakta ve glukoz gibi önemli metabolitlerin,
periferik dokular yerine insüline gerek duymayan ba¤›fl›kl›k sisteminde görevli hücreler taraf›ndan kullan›labilmesi amac›na hizmet etmektedir (6). Ancak güncel yay›nlarda belirtildi¤i gibi, tekrarlayan veya kronik
gidifl gösteren inflamatuvar olaylar, periferik
dokularda görülen bu insülin direncinin yaflla birlikte giderek kal›c› oldu¤unu düflündürmektedir (11).
Grup A’da CRP ve glukoz aras›nda pozitif
yönde saptanan anlaml› iliflki, KVH geliflimi
için düflük riskli kabul edilen olgularda da
minimal inflamatuvar de¤iflikliklerin, glukoz
homeostaz› ile iliflkili olabilece¤ini düflündürmektedir. Grup B’de CRP ve glukoz aras›nda
saptanan pozitif iliflki bu durumun yüksek
CRP düzeylerinde de devam etti¤ini göstermektedir.
Yap›lan baz› çal›flmalarda viseral obezitede
artan vücut ya¤ kitlesine paralel olarak viseral ya¤ dokusunda sentezlenen IL-6’n›n uyar›s› ile artan (13) CRP düzeylerinin ateroskleroz ve KVH gelifliminde rol oynad›¤› bildirilmifltir. Ancak bu çal›flmada saptanan,
CRP’nin KVH’lar için düflük risk kabul edilen
düzeylerde glukoz ile gösterdi¤i pozitif iliflki,
CRP’nin insülin direnci gelifliminde düflük
düzeylerde bile etkili olabilece¤i düflüncesini destekler niteliktedir.
Aterosklerotik sürecin tüm aflamalar›nda inflamasyonun et kin rol oynad›¤› birçok çal›flTürk Klinik Biyokimya Dergisi
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mada gösterilmifl (2), karaci¤erde sentezlenen bir akut faz proteini olan CRP’nin KVH
riskinin belirlenmesinde kullan›labilece¤i de
günümüzde yayg›n olarak kabul edilmektedir (3). Çeflitli çal›flmalarda, CRP’nin, di¤er
KVH risk faktörleriyle beraber yafl ile de
pozitif iliflkili oldu¤u bildirilmifl (1) ve yap›lan birçok çal›flmada, inflamasyon ve KVH
risk göstergesi oldu¤u bilinen CRP’nin, açl›k
glukozu ve bozulmufl glukoz tolerans› ile
kuvvetli bir flekilde iliflkili oldu¤u gösterilmifltir (4).
Bu retrospektif incelemede Grup A’da CRP
ile glukoz düzeyleri ve yafl aras›nda, Grup
B’de de CRP ile glukoz düzeyleri aras›nda
bulunan anlaml› pozitif iliflki, benzer çal›flmalardaki bulgular› desteklemekte olup, bu
bulgu, ilerleyen yafl›n minimal inflamatuvar
bir süreç olabilece¤ini düflündürmektedir.
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Yamaguchi ve ark. (10), 1996’da hiperglisemi durumunda DHEA düzeylerinde düflüfl
olabilece¤ini rapor etmifllerdir. Bu çal›flmada serum DHEA ve DHEA-S düzeylerinde,
hiperinsülinemik olmayan diyabetik hastalar ile sa¤l›kl› kifliler aras›nda önemli bir
farkl›l›k bulunmam›flt›r. Hiperinsülinemik diyabetik hastalar›n hiperinsülinemik olmayan
diyabetik hastalardan daha düflük DHEA
düzeylerine sahip oldu¤u saptanm›flt›r. Bu
bulgular serum insülininin DHEA üzerindeki
düzenleyici etkisinin varl›¤›n› gösterir. BarettConnor diyabetik erkek hastalarda bazal
serum DHEA düzeylerinin sa¤l›kl› bireylere
göre düflük oldu¤unu rapor etmifllerdir (11).
Bu çal›flmam›zda diyabetik erkek olgularda
DHEA-S düzeyleri, kontrol grubundan anlaml› düflük, insülin düzeyleri yüksek bulundu. Diyabetik kad›n çal›flma grubunda ise
DHEA-S, kontrol grubundaki kad›n olgulardan düflük bulundu, fakat bu fark istatistiksel olarak anlaml› de¤ildi, insülin düzeyleri
ise kontrollerden yüksek bulundu. Kad›n ve
erkek gruplar›n her ikinde de görülen bu
iliflki Yamagushi’nin insülinin DHEA-S üzerine düzenleyici etkisi görüflünü desteklemektedir.
Hasta grubunda glukoz düzeyleri ile androjen düzeylerinin korelasyonuna bak›ld›¤›nda kad›nlarda istatistiksel olarak anlaml› bir
korelasyon bulunmazken erkek olgular›n glukoz düzeyleri ile total testosteron ve serbest testosteron düzeyleri aras›nda negatif
yönde korelasyon bulundu.
Sonuç olarak, tip 2 diyabetli erkek hastalarda total testosteron, serbest testosteron,
düzeyleri anlaml› düflük bulunurken kad›n
diyabetlilerde bu parametrelerde anlaml›
bir farkl›l›k saptanmad›. DHEA-S düzeyleri
diyabetik erkek ve kad›nlarda düflük bulunurken bu farkl›l›k sadece erkeklerde istatistiksel olarak anlaml›yd›. Bu çal›flma ile
düflük total testosteron, serbest testosteron
düzeylerinin erkeklerde tip 2 diyabet ile
iliflkili oldu¤u ve insülinin her iki cinste de
DHEA-S üzerinde düzenleyici olabilece¤i
sonucuna vard›k.
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